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Fokus på ordblindhed og talblindhed
Mens ordblindhed har været kendt og anerkendt i mang e år, er talblindhed et forholdsvis
nyt forskning sfelt.
Tidlig diagnos ticering, tilpas s et undervis ning og
de rette hjælpemidler kan ændre nederlag til
s ucces for en elev med ordblindhed eller
talblindhed, og s om s kolebes tyrels e kan I gøre
flere ting for at s tyrke s kolens arbejde på dette
område.

kan blive klogere på tes ten ved at læs e
Ordblindetes tens FA Q og vejledning.
Læs i øvrigt mere på EMU Danmarks Lærings portal
om både ordblindhed og talblindhed.
Folkes kolelovens § 3 b s iger, der til elever i
grunds kolen med læs evans keligheder, der kan
s kyldes ordblindhed, s kal tilbydes en
ordblindetes t. Tilbuddet gives fra den 1. marts på
3. klas s etrin efter s amråd med eleven og
forældrene. Derudover har forældre én gang i
s koleforløbet fra den 1. marts på 4. klas s etrin krav
på, at der foretages en ordblindetes t af deres
barn.

T e s t n i n g Både ordblindhed (dys leks i) og
talblindhed (dys kalkuli) er internationalt
anerkendte diagnos er, men talblindhed er ikke
lige s å godt bes krevet s om ordblindhed, og der
findes endnu ikke anerkendte metoder til at tes te
for talblindhed, s om der findes til ordblindhed.
Folketinget har bes luttet, at der s kal udvikles en
tes t i talblindhed til folkes kolen, og det er
forventningen, at den kommer i s lutningen af 2018
eller i begyndels en af 2019.

Hj æ l p e m i d l e r Har en elev vans keligheder, s om
s kyldes ordblindhed eller talblindhed, s å s kal
s kolen jf. folkes kolelovens § 19, s tk. 1, 1. pkt. og
kapitel 14, punkt 108 i Vejledning om folkes kolens
s pecialundervis ning og anden s pecialpædagogis k
bis tand gives s ærlige undervis nings materialer

Til ordblinde findes Ordblindetes ten, s om
Undervis nings minis teriet s tiller til rådighed. Det
er ikke en s elvtes t, men s kal gennemføres af
fagfolk med inds igt i læs evans keligheder. Men
både fagfolk og lægfolk
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og teknis ke hjælpemidler, s om er nødvendige i
forbindels e med undervis ningen af eleven. Det
gælder ogs å hjælpemidler, s om er nødvendige for,
at eleven kan forberede s in undervis ning hjemme.
Skolen s kal i denne forbindels e s ikre, at den
enkelte elev i fornødent omfang ins trueres i
brugen af hjælpemidlet, herunder ins tallation af
s oftware til it-hjælpemidler.

om ordblindhed.
Se også:
Smids trup-Skærup s kole vandt DM i
s koleudvikling i 2017 med deres projekt
Ordblindepatruljen.
Ordblindhed i grunds kolen. Et
ins pirations materiale fra Minis teriet for Børn,
Undervis ning og Liges tilling.

Som s kolebes tyrels e er der flere ting, I med fordel
kan være opmærks omme på:

Eks empel på forældrebrev i vejledningen til
ordblindetes ten.

T i l s y n Før tils yn med s kolens arbejde med
ordblindhed og talblindhed. Bed s kolelederen om
at redegøre for kompetencen i
medarbejders taben, procedurerne på s kolen for
tes tning og opfølgning på tes tning og brugen af
hjælpemidler. Vær ogs å nys gerrige efter, om der
er brug for prioritering i budgettet, og s pørg til,
hvordan aftaler om den s pecialpædagogis ke
bis tand bes krives i elevplanerne (jf. Vejledning om
folkes kolens s pecialundervis ning og anden
s pecialpædagogis k bis tand, kapitel 4, punkt 55)
I kan eventuelt ogs å invitere den tilknyttede
læs ekons ulent med til det punkt på
s kolebes tyrels es mødet, hvor I fører tils ynet og få
vedkommende til at fortælle om arbejdet på
området. Det er fors kelligt fra kommune til
kommune, hvordan læs ekons ulenterne er
organis eret. Nogle s teder er de en del af PPR
(Pædagogis k Ps ykologis k Rådgivning), andre
s teder er de en del af for eks empel
s koleafdelingen eller et tværgående team af
kons ulenter. Læs ekons ulenterne har en vigtig
funktion med vejledning både på s ys temniveau og
på individniveau. Det er s åledes vigtigt, at s kolens
pers onale får tils trækkelig vejledning til deres
arbejde med ordblinde elever.
P r i n c i p I kan fas ts ætte et princip for s kolens
arbejde med ordblindhed og talblindhed for på den
måde at s ætte retning for arbejdet. Skole og
Forældre har i den forbindels e udarbejdet et
princip til ins piration: http://s koleforaeldre.dk/artikel/ins pirations princip-s kolens arbejde-med-ordblindhed-og-talbindhed
Som s kolebes tyrels e kan I ogs å s kubbe på for at
få etableret forældrenetværk om ordblindhed og
eventuelt ogs å om talblindhed. Læs mere i
Socials tyrels ens guide til forældrenetværk

2

